
القادمة الفعاليــات 

أهمـ المـسـتـجدات

انهاء االتحاد السعودي لألمن السيبراني و الدرونز معسكر طويق األول 
من نوعه.  وتم تخريج الدفعة األولى من هذا المعسكر حيث وصل عدد 
واختبارات في  المتخرجين محاضرات  فيها  تلقى  متخرج.   ١٠٠ المتخرجين 
مجال األمن السيبراني. وكانت مفاجأة الحفل هي إطالق أكاديمية طويق 
لألمن السيبراني بالشراكة بين االتحاد السعودي لألمن السيبراني وجامعة 

االميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي ستحتضنها  لمدة عشر سنوات.

معسكر طويق وأكاديميته 

تم فرز المتقدمين على برنامج انسبايريو من شركة االتصاالت السعودية 
األول  الفرز  في  قبول  تم  الناشئة.  والشركات  األعمال  رواد  لدعم   STC
خمسون مشروع تم عرضها على اللجنة التقييمية, وبذلك تم اختيار العشرة 
المقبولين. يقدم برنامج انسبايريو مبلغًا غير مسترد وقدره مئة ألف ريال 
سعودي. وتقدم ايضًا خدمات بقيمة ثالثمائة ألف ريال سعودي, لدعم 

رواد األعمال والمشاريع الناشئة.

 انسبايريو تحتضن 
عشرة مشاريع للدفعة الخامسة

في زيارة لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي 
أكد معاليه الوقوف إلى جانب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بالمشاريع  إعجابه  أبدى  كما  الناشئة.  المشاريع  تلك  )منشآت( في دعم 

واألفكار المبتكرة ورائديها الذين التقى بهم خالل زيارته.

وزير التجارة والصناعة يزور )فايبز( 
و)المكان(

إعداد وتأهيل 1000 شاب وشابة في مجال المراجعة الداخلية، بتنظيم من 
غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية. استمرت الدورة لمدة أربعة 
المشاركين من  كما حصل  والتأهيل.  اإلعداد  أيام. ستة عشر ساعة من 

على شهادة حضور هذه الدورة.

أقامت شركة الحاضنات  بادر في يوم االربعاء الموافق 4 - 9 - 2019 حفل 
تخريج المخترعين. تم في الحفل تكريم المتخرجين وتوقيع ١٥ عشر اتفاقية 
االتفاقيات  توقيع  للمستثمرين نصيب في  كان  وكما  بادر.  وبين  بينهم 
حيث تم توقيع خمسة اتفاقيات مع المستثمرين السعوديين. كما صاحب 

الحفل معرض لعرض المشاريع المتخرجة

 دورة في المراجعة الداخلية بـ غرفة 
الرياض

 حفل تخرج مسرعة المخترعين 

حاضنة الشهر

 

سبب اختياركم جوفيا، اسم جوفيا خصيصَا؟

 ماهي المجاالت التي تهتم فيها جوفيا؟

 ماذا يميز جوفيا عن بقية مساحات العمل االخرى؟

 ماذا تقدم جوفيا لرواد األعمال المهتمين؟

كيف يمكن جوفيا المساهمة في دعم المجتمع الريادي؟

جوفيا هي كلمة التينية تعني السعادة، وهي أحد قيمنا الخمسة. 

 جوفيا تهتم بريادة األعمال بجميع المجاالت وليست مقتصرة على مجال واحد
وذلك لتلبية حاجة السوق والمنظومة الريادة في المنطقة الشرقية

مجتمع . 1 لبناء  نسعى  الشرقية،  المنطقة  في  مرخصة  ريادية  منصة  كأول 
ريادي مبني على الطموح والتعاون والمعرفة وبناء العالقات واالبتكار.

وحيوية وملهمة . 2 منتجة  بيئة  لبناء  يعمل بشغف  جوفيا  العمل في  فريق 
وترفيهية ومستدامة لجميع رواد األعمال وأصحاب العمل الحر والطالب. 

اسعار منافسة ومناسبة لجميع الفئات. . 3
غرفة ترفيه وألعاب. . 4

تسهيل الخطوات األولى لرواد األعمال لتأسيس وتحقيق مشاريعهم وربطهم 
برواد أعمال يشاركوهم الشغف. 

.

إقامة اللقاءات واالجتماعات المختلفة لتحفيز ونشر ثقافة ريادة األعمال. . 1
دعم المبادرات الشبابية والريادية بالمنطقة.. 2
نشر ثقافة ريادة األعمال وذلك بالمشاركة في بعض الفعاليات والمعسكرات      . 3

       الريادية العامة وإتاحة استخدام مساحات عمل جوفيا مجانا للمشتركين فيها

 حاضنة جوفيا
لألعمال

www.jovia.sa

 ملتقى تمكين مستفيدي الخدمات 
االجتماعية بمنطقة الرياض

هاكاثون التقنيات 
 الزراعية 

هاكاثون التمور 

 ملتقى إرشاد وتدريب وتمكين الطاقات البشرية الوطنية في مسارات الملتقى الثالث
المتمثلة في مسار التوظيف ومسار المشاريع اإلنتاجية ومسار األعمال الريادية.

أطلق برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية بالشراكة مع مؤسسة فيصل بن مشعل 
بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية “مجتمعي” أول هاكاثون دولي متخصص بالتقنيات 
الزراعية يقام في المملكة وتحديًدا في منطقة القصيم تحت عنوان “هاكاثون التقنيات 
الزراعّية”، وذلك ليكون منصة مفتوحة لجميع المهتمين من داخل وخارج المملكة للمشاركة 

في هذا الحدث. 

والمركز  الزراعة  ووزارة  االتصاالت  وزارة  وأبرزها  الحكومية  الجهات  عدد من  مع  بالشراكة 
الوطني للنخيل والتمور.  يقام الهاكاثون األول من نوعه في مجال التمور في مدينة 
الرياض. يقدم الهاكاثون للفائز بالمركز األول مكافأة مالية قدرها ثالثون ألف ريال سعودي 
احتضان من قبل  تدريبية ومراحل  لمعسكرات  ترشيح لإلنضمام  والحصول على فرصة 

الشركاء الهاكثون.

للتسجيل

للتسجيل

من  17 - 18 سبتمبر 2019

  26 سبتمبر 2019

10 - 4 مساًء

قاعة السلطانة  فندق كراون بالزا 
)الرائدة( بالرياض  

دورات مبادرة اإلعالم الريادي من منشآت

تنطلق مبادرة اإلعالم الريادي لتوظيف اإلعالم التقليدي والرقمي في سبيل دعم الريادة 
الملهمة،  والتجارب  القصص  على  الضوء  لتسليط  المملكة  مستوى  على  واألعمال 
باإلضافة إلى تمكين اإلعالميين من المعارف والمفاهيم الريادية لتطوير اللغة اإلعالمية 
المستخدمة في القنوات المختلفة، وإثراء المحتوى المحلي الريادي، إضافة إلى تصميم 

وتطوير البرامج والمسابقات اإلعالمية الداعمة لرواد األعمال. للتسجيل بالدورات.

للتسجيل

  ملتقى لقاءات جدة 2019

 يقام معرض التوظيف في محافظة جدة “لقـاءات هـدف” هـو ملتقـى معـرض دوري
 ينظمه صندوق تنمية الموارد البشـرية )هـدف(، التعريـف والبرامـج والخدمـات والممكنات
 التي يقدمها “هـدف” وشركائه لدعـم رفـع المهـارات وتوطين الفرص الوظيفية، وتمكين

القـوى الوطنيــة العاملــة في ســوق العمــل.

مركز المنتديات والمعارض بـجدة

الفترة األولى  9 - 1 ظهًرامن  16 - 18 سبتمبر 2019
الفترة الثانية    4 - 9 مساًء

الحفل الختامي لمسرعة “تقّدم” 
 المشاريع الناشئة

 في الحفل الختامي لمسرعة تقدم التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.و بحضور
العديد من المستثمرين المشاركين يعرض رواد األعمال تقنياتهم.

ا 26 سبتمبر 2019

 3 مساًء

جامعة الملك عبدالله للعلوم 
والتقنية 

مركز دعم منشآت

يقدم مركز دعم منشآت الكثير من الدورات التدريبية في أكثر من مدينة.

للتسجيل

الشركات الناشئة الجامعية

 مبادرة وطنية تساهم في خلق بيئة تمكن أصحاب المشاريع واألفكار اإلبداعية في
 جامعات المملكة والمساهمة بتحويلها إلى شركات ناشئة عن طريق تقديم الدعم المادي

والتوجيهي خالل مراحل متعدد.

للتسجيليبدأ من  18 سبتمبر 2019

للتسجيل

النشرة العاشرة  |  سبتمبر 2019

حصيلة الترخيص

آخر األخبار

وزير التجارة واالستثمار
 د. ماجد بن عبدالله القصبي
   في زيارته لمساحات العمل بجدة

”

الشباب لدى  العمل  وحب  الشغف   لمست 
 والشابات الذين التقيت بهم، وحرصهم على
 التفوق، وهذا هو وقود النجاح، وأعجبت كثيرًا
 باألفكار المبتكرة التي تعبر عن رغبتهم الجادة
عز الله  أحالمهم، وأدعو  لتحقيق   وطموحهم 
على ويعينهم  التوفيق  لهم  يكتب  أن   وجل 
 خدمة وطنهم في كافة المجاالت، ويعطيهم

حتى يرضيهم

أحدث الحاضنات المرخصة

مساحات عمل مشتركة - المبرز

مساحة عمل مشتركة  - مكة المكرمة

حاضنة أعمال / مسرعة أعمال / مساحات 
- الرياض عمل مشتركة )بلس( 

حاضنة أعمال / مساحة عمل مشتركة 
جدة

 99 
 حاضنة مرخصة

حتى اآلن

@Saudiincubatorswww.saudiincubators.sa
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